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سريالگفتوگوروايت

مثل تمام پسر بچه هاي ايتاليايي، پاواروتي خردسال هم 
اين رويا را داشت تا به يك بازيكن حرفه اي فوتبال تبديل 
شود و هر شب اين خواب را مي ديد كه عكس العمل هايش 
با تشويق هواداران همراه مي ش��ود. لوچانو پاواروتي در 
بزرگسالي اما با صدايش تماشاگران را در استاديوم به وجد 
مي آورد، نه با مهارت هاي فوتبالي اش. مردي كه در جام 
جهاني 1990 ايتاليا، با همكاري دو موزيسين و خواننده 
اسپانيايي، آواز بي نظيرش را به گوش 800 ميليون نفر 
رساند. اما او چطور تبديل به يكي از بزرگ ترين خوانندگان 
اوپرا در عصر حاضر تبديل ش��د و فوتبال چه نقش��ي در 

زندگي اش داشت؟ 
دنياي كودكي پاواروتي ساده بود. دائم در حال فوتبال 
بازي كردن بود و در زمان خس��تگي، س��راغ گرامافون 
و ضبط قديمي پدرش مي رفت. قطعه هاي كالس��يك 
موس��يقي او را حسابي س��ر ذوق مي آوردند، پاواروتي 
گاهي با آنها هم خواني هم مي ك��رد. از دوران نوجواني 
اما ديگر كم ك��م بايد به دنبال يك مس��ير خاص براي 
زندگي اش مي رفت. عالقه اصلي خودش تبديل شدن 
به يك دروازه بان حرفه اي بود، اما مادرش تاكيد داشت 
كه بايد معلم بش��ود. مادر پاواروتي براي او آينده اي در 
فوتبال حرفه اي نمي دي��د و خيال مي كرد فوتبال يك 
»بازي« است و مناسب بزرگساالن نيست؛ خصوصا اينكه 
اگر قرار باش��د به عنوان يك شغل به آن نگاه كند. به هر 

حال پدر او نانوا بود و وضع اقتصادي خانواده اش جوري 
نبود كه در مورد يك شغل پايدار ريسك كنند. لوچانو 
پاواروتي جوان در نهايت به توصيه مادرش گوش كرد و 
به عنوان معلم شروع به كار كرد. اما چندان طول نكشيد 
تا اين شغل دلش را بزند و احساس كند استعدادهايش 
تلف شده است. براي بازگشت به فوتبال وقتي نبود و او 
چند سالي مي شد كه ديگر تمرين حرفه اي انجام نداده 
بود. اما يك اس��تعداد بزرگ ديگر هنوز در حال قلقلك 
اين جوان ايتاليايي ب��ود. پاواروتي خيلي زود معلمي را 
رها كرد و به كالس  آواز كالس��يك رفت. خيلي زود در 
اين رشته پيشرفت كرد و تبديل به يكي از خوانندگان 

مطرح اپرا در جهان شد. 
اوضاع به شكلي پيش رفت كه او در سال 1990 همراه 
با خوزه كارراس و پالس��يدو دومينگو، دو خواننده تنور 
اسپانيايي گروهي را تحت عنوان سه تنور تشكيل دادند 
و در فينال جام جهاني فوتبال يك كنسرت تلويزيوني 
در رم اجرا كردند كه در سال بعد جايزه »گرمي« را از آن 
خود كرد. اين تيم سه نفره محبوبيت زيادي يافت و در 
مناسبت هاي زيادي از جمله مراسم فينال جام جهاني 
لوس آنجلس در 199۴، پاريس در 1998 و يوكوهوماي 
ژاپ��ن در ۲00۲ برنام��ه اجرا كردند.. بع��د از اجراهاي 
پاواروتي فروش آثار اپرا به شدت افزايش پيدا كرد. از اپراي 
الاسكاالي ميالن تا مديس��ون كورنر نيويورك صداي 
پاواروتي در چند گوشه جهان طنين انداخته بود. يكي 
از زيباترين كنس��رت هاي بيگ لوچانو، كنسرتي است 

كه پاواروتي در سنترال پارك نيويورك در سال 199۲ 
ميالدي برگزار كرد و در آن ۵00 هزار نفر حضور داشتند. 
پاواروتي هيچگاه عالقه اش به فوتبال را از دست نداد 
و به هر نحوي كه مي توانست در استاديوم هاي فوتبال 
حضور پيدا مي كرد. پاواروتي، تمام تالش��ش را كرد 
تا به واس��طه فوتبال، سبك موسيقي مورد عالقه اش 
را ترويج كن��د. در پس اي��ن افكار او روي��اي دوران 
كودكي اش را هم پيگيري مي كرد و در استاديوم هاي 
فوتبال، مورد تشويق عالقه مندان قرار مي گرفت. او 
روياي دوران كودكي اش را به هنرش پيوند زد. سايت 
گل بين الملل��ي او را يكي از10 ش��خصيت معروفي 
مي داند كه در ابتدا فوتباليست بودند و بعدا به مسير 
ديگري رفتند. اين س��ايت در مورد پاواروتي نوشته: 
»يك هوادار دو آتش��ه يوونتوس كه در كودكي براي 
مودن��ا بازي مي كرد. او در زمي��ن همه كار مي كرد تا 
دروازه اش را بسته نگه دارد. اما در نهايت مادرش او را 

مجبور به قبول سرنوشت ديگري كرد.«
پاواروتي، در سال 193۵ در شهر مودنا به دنيا آمد. باشگاه 
فوتبال مودنا ۲3س��ال قبل از تولد او و در س��ال 191۲ 
تاسيس شد و البته كه هيچ وقت باشگاه تاثيرگذاري در 
تاريخ فوتب��ال ايتاليا نبود. اما اين تيم در زمان نوجواني 
پاواروتي، از باشگاه هاي مطرح فوتبال ايتاليا بود. آنها در 
جريان جنگ جهاني دوم به سطح اول فوتبال ايتاليا راه 
پيدا كردند و در س��ال 19۴6 سري آ را در رده سوم، بعد 
از يوونتوس و تورينو به پايان رس��اندند. در پايان جنگ 

اما اين تيم به س��ري بي  س��قوط كرد و اوضاع باش��گاه 
رفته رفته خراب تر ش��د و در س��ال 1960 باشگاه با از 
دست دادن حاميان مالي، به س��ري  سي سقوط كرد. 
بعد از فراز و نشيب هاي زياد، مودنا در سال ۲017، 10 
س��ال پس از مرگ پاواروتي منحل شد. معلوم نيست 
اگر پاواروتي دروازه بان مودنا ش��ده بود، سرنوشت اين 
باشگاه چه مي شد. آيا او در دنياي فوتبال هم مثل دنياي 
آواز مي توانست بزرگي كند و مثال دروازه باني تاريخ ساز 
و موث��ر مثل دينوزوف ش��ود؟ پاواروتي هفت س��ال از 
دينوزوف بزرگ تر بود. او اگر گلر برجسته اي مثل زوف 
يا حتي دروازه بان نابغه اي مثل بوفون مي شد، باز هم در 
دنياي فوتبال يكتا نبود؛ اما او در دنياي آواز، به آوازخواني 
يكتا و بي نظير و باشكوه بدل شد. مردي بزرگ و بي همتا. 
هنرمندي كه برخالف بزرگان موس��يقي اصيل ايراني 
اهل تك خواني نبود و خواندن با ديگران را خوش داشت 
و سلوكش مصداق اين شعر ش��املوي بزرگ بود: توان 
گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شكوهناك فروتني. 
درباره عظمت پاواروتي بعد از مرگش س��خنان زيادي 
مطرح شده است. منتقد موس��يقي كوريره دالسرا در 
پرتيراژترين روزنامه ايتاليا نوش��ت: »او نماد موسيقي 
ايتاليا بود.« پاواروتي به گفته برخي نماد موسيقي جهان 
بود. التون جان، خواننده بريتانيايي در واكنش به مرگ 
»بي��گ لوچانو« كه همراه او قطعات��ي را اجرا كرده بود 
گفت: »امروز يك��ي از غم انگيزترين روزها براي جهان 

موسيقي است.«

عليكرباليي

شرايط عجيب بازي اس��تقالل خوزستان و پرسپوليس 
تهران اين سوال را در ذهن به وجود آورد كه دقيقا در چه 
شرايطي يك بازي فوتبال بايد متوقف شود؟ كاري نداريم 
كه مسبب اتفاقات غدير اهواز چه كساني بودند يا ريشه 
اين جور ناآرامي هاي زش��ت از كجا نشات گرفته. چرا كه 
بررسي ريشه اي ماجرا نياز به بحث هاي عميق و جامع  دارد 
تا بتواند كمكي به حل شدن اين معضل بكند. اينكه امروز 
تصميم بگيريم مدير كانون هواداران پرسپوليس مقصر 
اس��ت يا آتش انتقام خواهي هواداران اهوازي، مي ش��ود 
همان پيدا كردن يك نفر براي شكستن كاسه كوزه ها بر 

سرش. بگذريم.
وقتي صحنه هاي بازي استقالل خوزستان و پرسپوليس 
را در ذهن مرور مي كنيم و ترس رخنه كرده در چشمان 
بازيكنان  از احتمال برخورد س��نگ با بدن شان را به ياد 
مي آوريم، مجبوريم ب��ه اين فكر كنيم كه چرا داور اصرار 
به ادامه بازي داشت؟ مگر نه اين است كه ما فوتبال بازي 
مي كنيم كه لذت ببريم و در اين مسير كسب لذت هيچ 
چيزي، مطلق��ا هيچ چي��زي، ارزش صدمه ديدن حتي 
يك نفر را هم ندارد. ببينيد در فوتبال روز دنيا هر روز چه 
قوانين سخت گيرانه تري در مورد سالم ماندن تماشاچيان 
و بازيكنان وضع مي ش��ود. چه در زم��ان مصدوميت ها 
چه در زمان فشار تماش��اچيان. الاقل همه دستگاه هاي 
ذي ربط فوتبال در دنيا تمام تالش ش��ان را مي كنند كه 
در محيط ورزش��گاه اتفاقي نيفتد. بيرون ورزش��گاه هم 
همين تالش انجام مي گيرد اما واقعا كنترل تماشاچيان 
خارج از استاديوم در محيط شهر، هنگامي كه به صورت 

دسته جمعي با هم درگير مي شوند، بسيار سخت است.
شاهدان عيني بازي پنجشنبه شب در اهواز مي گويند كه 
س��نگ پرتاب كردن تماشاچيان از همان دقايق ابتدايي 

بازي شروع شده بود. از وقتي كه بازيكنان براي گرم كردن 
وارد زمين شدند. حمله اي كه كشيده شد به زمان بازي. 
داور مسابقه، وحيد كاظمي چند بار در نيمه اول به خاطر 
پرتاب سنگ بازي را متوقف كرد و بعد ادامه بازي را از سر 
گرفت. اما انگار هيچگاه متقاعد نشد كه بازي بايد كامال 
متوقف شود، تا زماني كه جان بازيكنان در ايمني كامل 
قرار بگي��رد. اما خود همين داور از ترس اتفاقات غير قابل 
پيش بيني، تصميم گرفت بازي را هرچه سريع تر به پايان 
برس��اند. در حالي كه بازي در نيمه اول چند بار به خاطر 
رفتار تماشاچيان متوقف شد، »كولينگ بريك« داده شد 
و دو سه تا هم مصدوميت داشتيم، كاظمي تنها ۴ دقيقه 
وقت اضافه گرفت كه همان ۴ دقيقه را هم در نهايت لحاظ 
نكرد و حدود ۴0 ثانيه زودتر س��وت پايان بازي را به صدا 
درآورد. اين ترس خودش را در نيمه دوم به شكلي ديگر 
نشان داد. اوت به نفع تيم پرسپوليس اعالم شد اما بازيكنان 
قرمزپوش نتوانس��تند به خاطر پرتاب شدن اشيايي كه 

سمت ش��ان مي آمد كار را ادامه دهند، نتيجه اين شد كه 
داور بازي را چند ثانيه متوقف كرد، بعد با دراپ بال بازي را 
ادامه داد!  پديده سنگ پراكني در ورزشگاه ها دارد به امري 
عادي تبديل مي شود. اتفاقي كه هم جان تماشاچيان و هم 
جان بازيكنان و در مجموع همه كساني را كه در  ورزشگاه 
حضور دارند، تهديد مي كند. نمونه اش بازي دو سال پيش 
استقالل اهواز با پرسپوليس كه در ورزشگاه تختي برگزار 
شد و رسانه ها با تيتر »جوي خون در تختي اهواز« به آن 
واكنش نشان دادند. همان موقع هم خيلي ها گفتند كه 
چرا آن بازي ادامه پيدا كرد. مساله ساده اي است. بياييد 
فكر كنيم كه آن سنگ هاي بي هوا ول شده در آسمان چه 
باليي مي تواند سر آدم ها بياورد. آن وقت مي بينيم كه توقف 
بازي به صورت كامل خيلي هم چيز عجيب و وحشتناكي 
نيست كه داور بازي بترسد از انجامش. به همين منظور بد 
نيست سري هم بزنيم به قوانين فيفا تا ببينيم قانونگذار در 
اين جور موارد چه اختياراتي به داور مسابقه داده است. در 

حوزه اختيارات داور به صراحت آمده: »داور با صالحديد 
خود مي تواند، براي هرگونه نقض قانون، مسابقه را متوقف، 
به حالت تعليق يا ختم كند.« در ادامه نيز مي گويد: »يك 
داور )يا هر جا كه مربوط به كمك داور يا داور چهارم باشد( 
براي موارد زير مسوول نخواهد بود: هرگونه ضرر و زيان وارد 
به فرد، باشگاه، شركت، فدراسيون، انجمن يا هيات هاي 
مش��ابه كه ممكن اس��ت بر اثر تصميم داور كه براساس 
قوانين بازي يا روش هاي معمول الزم براي نگه داش��تن 
بازي و كنترل مسابقه اتخاذ مي كند به وجود  آيد. از قبيل 
تصميمات زير:  تصميم در مورد اجازه يا عدم اجازه برگزاري 
مسابقه با توجه به ش��رايط زمين بازي، اطراف آن يا هوا./  
تصميم در مورد ناتمام گذاشتن مسابقه، به دليل شرايط 
جوي./ تصميم در مورد قطع يا عدم قطع مس��ابقه بر اثر 
دخالت تماشاگر يا هر مساله اي كه در جايگاه تماشاگر به 
وجود  آيد.«  كه گزينه آخر مشخصا مي تواند مربوط به بازي 

تيم هاي استقالل خوزستان و پرسپوليس باشد.
قبول دارم كه توقف بازي كاري است كه كمتر توسط داور 
انجام مي شود. قبول دارم كه در چند سال اخير نمونه هاي 
كمي از اين دس��ت مي توان يافت. مثال در ليگ خودمان 
بايد به فص��ل 91-90 رجوع كني��م، زماني كه محمود 
رفيعي به دليل اهانت هاي پرسپوليس��ي ها به خودش، 
بازي پرسپوليس- داماش را نيمه تمام گذاشت. دو سال 
بعد در ليگ دسته  1 در بازي تيم هاي ابومسلم و آلومينيوم 
هرمزگان نيز داور به دليل اهانت تماش��اچي ها و پرتاب 
سنگ بازي را ناتمام گذاشت. نمي دانم وحيد كاظمي به 
دليل ترس از زير س��وال رفتن به دليل عدم توانايي براي 
كنترل بازي يا از دست ندادن شانس قضاوت ديدارهاي 
حس��اس در آينده يا چه چيز ديگري، ب��ازي خطرناك 
پرسپوليس و استقالل خوزستان را متوقف نكرد. اما تقريبا 
مي توان مطمئن بود كه اگر او بازي را نيمه تمام مي گذاشت 
هيچ كس نمي توانست او را بابت تصميمش مواخذه كند.

درباره وقايع ديدار استقالل خوزستان و پرسپوليس

دريغازسوتپايانسنگبازي

نقد
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دنيادرآنبهميدانرفتند؟
آن زمان در ش��وروي مس��ابقاتي برگزار مي شد تحت 
عنوان جام تفليس كه تورنمنت معتبري بود و مدال آن 
از قهرماني جهان هم باارزش تر بود؛ چرا كه در هر وزن 
تعداد زيادي از كشتي گيران شوروي حضور داشتند و 
بعضا از هفت كشتي، شش كشتي  شما با روس ها بود؛ به 
نحوي كه اگر با كشتي گيران آلمان، امريكا يا... برخورد 
مي كرديم ذوق زده مي شديم. به ياد دارم سالن بزرگي 
داشتند كه حدود 1۲ هزار نفر براي تماشاي مسابقات 
به آنج��ا مي آمدند. يك جام هم بود به ن��ام دانكولف. از 
آنجايي كه اين مسابقات در مركز اروپا برگزار مي شد و 
تقريبا براي همه جاي اروپا قابل دسترسي بود، بيشتر 
كشورهاي اروپايي به اين مسابقات مي آمدند. از همين 
رو اين تورنمنت از نظر تيمي خيلي اهميت داشت و شايد 
۲۵ كشور در آن حضور پيدا مي كردند. اين ۲۵ كشور به 
جز كشتي گيران كشورهاي شوروي بود. بعد از آن بود كه 
مسووالن ورزش ايران به اين فكر افتادند كه جام خود را 
داشته باشند و كاپ آريامهر را برگزار كردند؛ كه در اولين 
و دومين دوره آن كشتي گيراني چون مدويد، لوميدزه و 
ديگر كشتي گيران درجه يك دنيا به ميدان رفتند. دور 
دهم مس��ابقات بود كه من وارد اين كاپ شدم. ياد دارم 
كه روس ها با هشت كش��تي گير به اين مسابقات آمده 
بودند و توانستند شش طال به دست آوردند. يك طال را 
من به سينه زدم و كشتي گير 90 كيلوگرم روس ها هم 
در يك كشتي پرحرف و حديث به نماينده آلمان شرقي 
باخت تا تيم ايران قهرمان شود. يعني چيزي نمانده بود 
كه روس ها هفت مدال طال بگيرند و با هشت كشتي گير 
در ايران قهرمان كاپ آريامهر ش��وند. تا چند دوره بعد، 
اين مسابقات از سطح بسياري بااليي برخوردار بود. بعد 
اين جام به جام ۲۲بهمن تغيير نام داد و در ادامه در دوره 
رياست حسين شاه حسيني بر سازمان تربيت بدني بود 
كه با پيشنهاد محمدعلي صنعت كاران اين تورنمنت 
به نام جام تختي تغيير نام داد و در فدراس��يون جهاني 
ثبت شد و تا به امروز هم در حال برگزاري است. ياد دارم 
در كشتي سوخته سرايي با مالخواس بيش از ۲0 هزار 
تماشاگر به سالن 1۲هزار نفري آزادي آمده بودند و جا 
براي سوزن انداختن نبود، نه اينكه تماشاگران مجاني 
به س��الن بيايند؛ نه، بليت مي خريدند و براي تماشاي 

كشتي ها مي آمدند. 

پسچراامروزهتماش�اگرانهمچونگذشته
ازكشتياستقبالنميكنندوكمتربهورزشگاه

ميآيند؟
خب اين داليل مختلف��ي دارد. يكي از داليل تغييرات 
زياد و پش��ت س��ر همي بود كه فدراسيون بين المللي 
در قوانين كشتي ايجاد كرد. تايم هاي كشتي را عوض 
كرد. قوانين جديد به نحوي بود كه امكان اجراي فن را 
تا حدودي از كشتي گيران مي گرفت تا از زيبايي كشتي 
كاسته شود. عواملي از اين دست تماشاگر را از كشتي زده 
كرد؛ به نحوي كه خود ما هم كه عاشق كشتي هستيم 
بعضا لذتي را كه بايد از ديدن كشتي ها ببريم نمي بريم. 
فيال در اقدامي دست به برگزاري مسابقات در يك روز 
زد و اين موضوع باعث ش��د تا تماشاگران كمتري طي 
روزهاي برگزاري مسابقات به س��الن بيايند. به عنوان 
مثال ما صد كش��تي گير داريم كه هر كدام صد هوادار 
دارند و روي هم مي شوند 10 هزار تماشاگر. خب وقتي 
مسابقات نيمي از وزن ها در يك روز برگزار شود و تمام، 
معلوم است تماش��اگران آن دسته از كشتي گيراني كه 
در روز نخست مبارزات شان تمام شده ديگر در روز دوم 
مسابقات به ورزشگاه نخواهند آمد. در گذشته مسابقات 
تمامي اوزان در دو، س��ه روز برگزار شده وهمين باعث 
مي شد تا تماش��اگران در تمام روزهاي مسابقات براي 
ديدن كشتي هاي كشتي گير مورد عالقه خود به سالن 

برگزاري رقابت ها بيايند. 
ش�ايدبتوانجامتفلي�سآنزم�انراباجام
ياريگيناينروزهايروسيهمقايسهكردكهدر
آنروسهايزياديبهميدانميروندوقهرماني
غيرروسهادراينتورنمنتكاربسياريسختي

است.
ياريگين تورنمنت معتبري است؛ اما با جام تفليس قابل 

قياس نيست.
ماشاهداينبودهايمكهشمابعضياوقاتبهزبان
آذريحرفميزني�د،درحاليكهمتولدتهران
هستيد،خانوادهتانهمهمينطور.ميخواستيم

بدانيماصالتمنصوربرزگربرايكجاست؟
اصالت ما برمي گردد به منطقه اي بين قزوين و بوئين زهرا. 
البته من زبان آذري را بيشتر از بچه هاي محله مان ياد 
گرفتم. در محله ما خانواده هاي زيادي كه اصالتا از منطقه 
س��راب در آذربايجان غربي بودند حضور داشتند. اينها 
دوستان من بودند و ما با هم بزرگ شديم و من آذري را 
بيشتر از اينها ياد گرفتم. مادرم هم اهل قلعه هاشم خان 
بود كه االن ش��ده قلعه مدرس؛ منطق��ه اي كه آيت اللهّ 
حاج شيخ هاشم قزويني نيز به آن جا تعلق دارد. آقا شيخ 
هاشم اس��تاد مقام رهبري هم بوده و من در سخنراني 
ايشان با گوش هايم شنيدم كه اعالم كردند شاگرد شيخ 
هاش��م بوده اند. حاال هم آن ِده را به نام آقا شيخ هاشم 
مدرس ناميده اند. مردم ِده به واسطه حضور شيخ، مردم 
بسيار مومن و دينداري هستند. روستايي ها به پدر آقا 
شيخ هاشم هم اردات زيادي داشتند. اهالي روستا حتي 
مي گويند در زمان كشتار و سركوب مسجد گوهر شاد 
توسط رضاشاه ايش��ان در مسجد حضور داشته و قرآن 
مي خوانده كه رضاخان مي رسد و همه را مي كشد و تنها 

كسي را كه زنده مي گذارد پدر شيخ بوده است. 

  كاپيتان هاي بارسلونا براي فصل پيش رو مشخص شدند. 
ليونل مس��ي كاپيتان اول، بوسكتس كاپيتان دوم، پيكه 
كاپيتان سوم و سرخي روبرتو كاپيتان چهارم آبي اناري ها 

در فصل جديد الليگا خواهند بود. 
  نريموسي گزارشگر بازي جنجالي استقالل خوزستان و 
پرسپوليس در مصاحبه اي اعالم كرد ليدرها وضعيت فوتبال 
ايران را تحت الشعاع قرار مي دهند و آنها مي توانند حتي روي 

گزارشگران نيز تاثيرگذار باشند.
  شبكه راديويي اوندا س��رو مدعي شد كه لوكا مودريچ از 

باشگاه رئال مادريد درخواست جدايي خواهد كرد.
 تي��م جوانان اي��ران در دومين مس��ابقه خ��ود در جام 
كنفدراسيون واليبال آسيا مقابل استراليا به پيروزي رسيد 

تا به عنوان صدرنشين گروه B راهي دور بعد شود.
   ناكامي بزرگ در كارنامه فدراس��يون بس��كتبال. تيم 

بسكتبال جوانان ايران با شكست مقابل نيوزيلند از صعود به 
جمع نيمه نهايي آسيا و كسب سهميه جام جهاني بازماند.

   سيدجالل حسيني، در واكنش به فحاشي هايي كه در 
بازي با استقالل خوزستان انجام شد، گفت: در اين بازي دائما 
به من فحاشي مي كردند. من منتظر تصميم كميته انضباطي 
در اين باره هستم. ناموس مان را از سر راه نياورده ايم كه هر 

كسي هر چه دلش بخواهد، بگويد.
 رييس كميته انضباطي فدراسيون فوتبال گفت: پرونده 
دي��دار اس��تقالل خوزس��تان و پرس��پوليس در اولويت 
فعاليت هاي كميته انضباطي در روزهاي آتي قرار خواهد 

داشت.
تيم هاي حاضردر ليگ برتر انگليس بيش از يك ميليارد و 
330 ميليون يورو براي خريد بازيكن در فصل نقل و انتقاالت 

امسال هزينه كردند.
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